Zápis
ze zasedání Krizového štábu MČ Praha 10, konaného dne 8. 3. 2021 od 10:00 hod. formou
videokonference
Přítomni:
Členové Bezpečnostní rady MČ Praha 10: Renata Chmelová (starostka MČ), Ing. Jana Komrsková
(1. místostarostka MČ), Mgr. Michal Kočí (člen rady MČ), JUDr. Jana Hatalová MBA (tajemnice ÚMČ),
plk. Mgr. Renáta Havlíková (ředitelka OŘ PČR Praha IV), Ing. Michal Ridl (ředitel OŘ MP Praha 10),
npor. Mgr. Pavel Vojtík (velitel HS č. 5 – Strašnice, HZS hl. m. Prahy), Ing. Marek Šuran (tajemník
krizového štábu).
Členové stálé pracovní skupiny Krizového štábu MČ Praha 10: Ing. arch. Martin Valovič (místostarosta
MČ), Bc. Linda Zákorová (odborová organizace), Mgr. Václav Vlček (vedoucí SPS krizového štábu),
Bc. Pavel Petřík (vedoucí odboru sociálního), Ing. Hana Fojtíková (vedoucí ekonomického oddělení
odboru školství), MgA. David Kašpar (místostarosta MČ), Mgr. Tomáš Urbánek (vedoucí odboru
hospodářské správy), Mgr. Martin Bahenský (vedoucí oddělení sekretariátu starostky), Bc. Jan Hamrník
(vedoucí oddělení tiskového).
Renata Chmelová (starostka MČ)
 Přivítala přítomné členy krizového štábu.
 Informovala o dodávce respirátorů pro pěstouny, které byly vyzvednuty a budou distribuovány
odborem sociálním.
 Dále informovala o požadavku MHMP ohledně prioritizovaných skupin profesí či organizací pro
očkování.
Ing. Michal Ridl (MP)
 K dnešnímu dni máme 2 pozitivní strážníky a 3 strážníky v karanténě.
 Za měsíc březen bylo zatím zjištěno a celkem řešeno 248 přestupků (převážná většina se týká
nezakrytí dýchacích cest).
 Od minulého pondělí do soboty byla strážníky kontrolována dětská hřiště na území MČ Praha
10. V pěti případech bylo na hřištích zjištěno porušení opatření (nenošení ochrany dýchacích
cest). Ta byla vyřešena domluvou. Situace na hřištích byla při kontrolách bez problémů.
 Starostka dodala, že MHMP bude uzavírat svá hřiště na území těch MČ, která hřiště uzavřela.
plk. Mgr. Renáta Havlíková (PČR)
 Aktuálně máme 28 nakažených policistů a 9 v karanténě.
 Provádíme kontrolu dodržování opatření ohledně pohybu osob. Byla provedena kontrola 4 480
vozidel, 67 jich bylo z důvodu neodůvodněných cest mimo okres vráceno zpět.
 Názor na uzavření dětských hřišť jsem od minule nezměnila.
Ing. Jana Komrsková (1. místostarostka MČ)
 Poděkovala MP, jakým způsobem byla provedena kontrola dětských hřišť, včetně
zpracovaného výstupu z těchto kontrol.
 Starostka dodala, že na základě pokynu 1.místostarostky je prováděna pravidelná dezinfekce
dětských hřišť.
Mgr. Michal Kočí (člen rady MČ)
 Taktéž poděkoval MP za provedené kontroly. V pátek a sobotu jsem byl kontrol účasten a
strážníci občany upozorňovali na nutnost dodržování opatření, byli občanům nápomocni ve
zodpovězení různých dotazů aj.
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Upozornil na nedodržování krizových opatření v kostele v ulici Krupská (velké množství lidí,
nezakryté dýchací cesty).
Starostka požádala pana radního o předání podnětu MP.

npor. Mgr. Pavel Vojtík (HZS)
 Aktuálně nemáme žádného nakaženého hasiče ani v karanténě.
 Provádíme standardní zásahovou činnost.
 Rozvážíme pracovníky ČČK do nemocničních zařízení.
Bc. Jan Hamrník (vedoucí oddělení tiskového)
 Zeptal se pana ředitele Ridla, zda počet porušení opatření má vzrůstající tendenci? Bylo mu
zodpovězeno, že ano.
V 10:15 opustili jednání krizového štábu zástupci složek IZS.
JUDr. Jana Hatalová MBA (tajemnice ÚMČ)
 Aktuálně máme 13 pozitivních zaměstnanců a 8 zaměstnanců v karanténě.
 Od středy bude nutné provádět testování zaměstnanců ÚMČ. Vytváříme systém celého
testování.
 Paní Zákorová se zeptala, jak je to u lidí, kteří jsou naočkovaní, zda ti budou muset mít také
negativní test. Tajemnice ÚMČ jí odpověděla, že osoby, které mají kompletní i druhou dávku
nebudou muset být testováni.
Mgr. Michal Kočí (člen rady MČ)
 Obrátil jsem se na paní Johnovou (radní hl. m. Prahy pro sociální politiku, zdravotnictví a
pohřebnictví) a apeloval na ni, aby byla MČ lépe informována a dotázal jsme se jaká je aktuální
situace s očkováním v hl. m. Praze. Dotaz je zatím bez odpovědi a byl směřován taktéž na
krajského koordinátora očkování.
 Akcentoval jsem v tomto dopise očkování učitelů, kteří se již mohou registrovat.
 Zmínil jsem taktéž, že kromě námi vybraného očkovacího a distribučního centra v EUC Klinice
Malešice je MČ připravena i k další úzké součinnosti.
MgA. David Kašpar (místostarosta MČ)
 Aktuálně jsou otevřeny pouze školy pro děti rodičů vymezených profesí.
 Na některých MČ proběhlo pilotní testování dětí.
Ing. Hana Fojtíková (vedoucí ekonomického oddělení odboru školství)
 V otevřených školských zařízeních pro děti rodičů vymezených profesí je aktuálně (MŠ Omská:
32 dětí, ZŠ Kodaňská: 17 žáků).
Mgr. Václav Vlček (vedoucí SPS krizového štábu)
 Na základě požadavku občanů (přes linku pomoci) bylo distribuováno 50 respirátorů pro
seniory v Malešicích.
Předsedkyně krizového štábu poděkovala všem členům za účast. V 10:40 ukončila jednání krizového
štábu.
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V Praze dne 8. 3. 2021

Zapsal:

Ing. Marek Šuran
tajemník Krizového štábu MČ Praha 10

Schválila:

Renata Chmelová
starostka MČ Praha 10
předsedkyně Krizového štábu MČ Praha 10
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